
UCHWAŁA Nr XLI / 338 / 2022 

R a d y  G m i n y  K o m a ń c z a  

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

w sprawie przekazania petycji według właściwości. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.)  

 

Rada Gminy Komańcza  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Po zapoznaniu się z petycją wniesioną przez Cech Zdunów Polskich w dniu 4 marca 2022r.  

w sprawie zmian programu ochrony powietrza postanawia przekazać petycję organowi 

właściwemu do jej rozpoznania – Sejmikowi Województwa Podkarpackiego, wyrażając 

jednocześnie poparcie dla załączonego do petycji Oficjalnego Stanowiska Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie zakazów palenia drewnem, uchwał antysmogowych 

i programów ochrony powietrza. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały, w tym zawiadomienie wnoszących petycję o treści uchwały, powierza się 

Przewodniczącemu Rady Gminy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Komańcza 

(-) 

mgr inż. Adam Pasiniewicz 
(Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 W dniu 4 marca 2022 r. do Rady Gminy Komańcza wpłynęły petycja wniesiona przez 

Cech Zdunów Polskich w sprawie zmian programu ochrony powietrza. 

 Petycja stosownie do treści art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) została przekazana pod obrady Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia oraz przedstawienia Radzie Gminy opinii  

w przedmiocie określonym petycją. Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji Komisja uznała, 

co następuje: 

 Należy zauważyć, że kompetencje rady gminy, jako organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego – gminy, określa precyzyjnie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559). Z tytułu petycji i jej treści 

wynika jednoznacznie, że zakres żądania nie mieści się w kompetencji Rady Gminy Komańcza, 

dlatego na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze 

zm.) o petycjach, należy ją przekazać do organu właściwego, czyli do Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie,  

w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania  

w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości 

wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie 

zadań i kompetencji adresata petycji. Oznacza to w szczególności, że podmiotem właściwym 

do rozpatrzenia petycji jest jedynie taki organ władzy publicznej, organizacja lub instytucja 

społeczna, który jest właściwy do zadośćuczynienia żądaniu zawartemu w takim wystąpieniu. 

Przedmiotem żądania zawartego w złożonej „Petycji w sprawie naprawy programów ochrony 

powietrza” jest „podjęcie, w ramach dostępnych środków prawnych i kompetencji, wszelkich 

działań niezbędnych do naprawy” uchwał wskazanych w treści petycji. Tym samym właściwy 

do podjęcia takich działań jest Sejmik Województwa Podkarpackiego, ponieważ z treści art. 91 

ustawy Prawo ochrony środowiska wynika, że ostatecznie ten organ określa, w drodze uchwały, 

program ochrony powietrza. Oznacza to, że podmiotem właściwym do załatwienia 

wspomnianego wystąpienia jest Sejmik Województwa Podkarpackiego. 

Tym samym, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach adresat petycji, który jest 

niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przysyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie  

30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając  

o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję, dlatego przekazanie ww. petycji Sejmikowi 

Województwa Podkarpackiego jest zasadne.  

Jednocześnie Komisja po dokonaniu analizy załączonego do petycji Oficjalnego 

Stanowiska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie zakazów palenia 

drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza stwierdza, że popiera 

przedstawione w nim argumenty, zastrzeżenia i uwagi. 

W związku z tym, że Rada Gminy jest organem kolegialnym, dla której zastrzeżoną 

formą prawną działania jest uchwała, realizacją kompetencji określonej w art. 6 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach będzie uchwała Rady Gminy Komańcza w sprawie 

przekazania petycji organowi właściwemu do jej rozpatrzenia – Sejmikowi Województwa 

Podkarpackiego wraz z zapisem wskazującym na poparcie przez Radę Gminy Komańcza 

Oficjalnego Stanowiska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie zakazów 

palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza. 

   


		2022-04-06T09:51:38+0000


		2022-04-06T09:52:19+0000




